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Verkefnisstjórnin 
 
Verkefnisstjórn sem ætlað er að stýra fimm ára verkefni sem hefur það meginmarkmið að 
styrkja stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði, var skipuð í apríl 2005. 
Verkefnisstjórnin gengur undir vinnuheitinu 50+ og er skipuð eftirtöldum aðilum: 
 

Elín R. Líndal formaður skipuð án tilnefningar 
Lára Björnsdóttir tilefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga 
Jón H. Magnússon tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins 
Ásta Lára Leósdóttir tilnefnd af fjármálaráðuneyti 
Einar Jón Ólafsson tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands 
Halldóra Friðjónsdóttir tilnefnd sameiginlega af Bandalagi starfsmanna ríkisins, 
Bandalagi háskólamanna og Kennarasambandi Íslands 
Margrét Kr. Gunnarsdóttir tilnefnd af Vinnumálastofnun 

 
Á tímabilinu hafa orðið breytingar á skipun verkefnisstjórnar.  Lára Björnsdóttir og Einar Jón 
Ólafsson hafa látið af störfum og í þeirra stað verið skipaðar þær Unnur V. Ingólfsdóttir af 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Ingunn S. Þorsteinsdóttir af Alþýðusambandi Íslands. 
 
Vinnumálastofnun leggur verkefninu til starfsmann og er Margrét Kr. Gunnarsdóttir 
starfsmaður í 20% starfshlutfalli,  ásamt því að vera fulltrúi stofnunarinnar í 
verkefnisstjórninni. 
 
Á tímabilinu hefur verkefnisstjórnin haldið þrettán fundi auk þriggja morgunverðafunda í 
október, nóvember og desember 2006 og er greint frá þeim nánar síðar í skýrslunni. 
 

 

Aðgerðaáætlun 

Hlutverk verkefnisstjórnarinnar 
Verkefnisstjórnin lítur í starfi sínu einkum til fræðslustarfs, rannsókna og áhrifa á viðhorf.  
Um þessa þætti snýst vinna verkefnisstjórnarinnar.  Þessi fyrsta starfsskýrsla nær yfir eitt og 
hálft ár sem er vegna þess að vinna verkefnisstjórnarinnar framan af fór einkum í að 
kostnaðarmeta verkefnið og fá til sín til viðtals aðila úr samfélaginu sem ráðgefandi aðila um 
málefni tengd áætlaðri vinnu verkefnisstjórnarinnar og einnig heimsóttu fulltrúar úr 
verkefnisstjórn aðra í upplýsingaleit. 
Ef borið er saman ástand á íslenskum vinnumarkaði og erlendum hvað varðar atvinnuþátttöku 
miðaldra og eldra fólks er ljóst að ekki er þörf á aðgerðum sem hvetja eldra fólk til að vera 
lengur á vinnumarkaði en það er nú, á Íslandi.  Atvinnuþátttaka þessa hóps er meðal þess sem 
mest gerist í vestrænum samfélögum.  Fremur þarf að leggja áherslu á sveigjanleikann. 
Aðgerðirnar þurfa að snúa að því að bæta stöðu þeirra sem eru á vinnumarkaði, draga úr 
aldursfordómum, leggja áherslu á möguleika hópsins til starfsframa innan fyrirtækja og 
stofnana.  Einnig þarf að leggja áherslu á möguleika þess hóps sem vill minnka við sig vinnu 
og fara í ábyrgðarminna starf innan fyrirtækja. Leita þarf leiða til að bæta stöðu hópanna á 
vinnumarkaði í gegnum m.a.menntun og viðhorf.  Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að 
þarfir hópa eru mismunandi og því er sveigjanleiki útgangspunktur. 
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Áherslur verkefnisstjórnar 
Verkefnisstjórnin setti sér að:  

Skipta markhópnum í tvennt. 
 

• Annarsvegar hópurinn sem er aðal viðfangsefni nefndarinnar til að byrja með.  Um er 
að ræða fólk um og yfir 50 ára sem vill vera á vinnumarkaði og er ekkert farið að huga 
að starfslokum.  Þessum hópi gengur verr en öðrum að fá vinnu aftur ef það á 
annaðborð missir vinnuna samkvæmt rannsóknum. Þar verður áherslan á aðgerðir til 
að bæta stöðu þessa hóps með áherslum á menntun og verkefni með aðilum 
vinnumarkaðarins og stjórnvöldum til þess að hafa áhrif á viðhorf. 

• Hinsvegar elsti hópurinn sem er að fara í starfslok – þar er áhersla m.a. á réttindi 
vegna lífeyris, lækkun á starfshlutfalli og sveigjanleg starfslok.  Kjarasamningar og 
lagasetningar. 

• Rannsóknir ganga á allan hópinn. 
• Menntunaráherslur ganga á allan hópinn. 

 

 

Gestir  
Á fund verkefnisstjórnarinnar hafa komið eftirfarandi: 
Kristín Ástgeirsdóttir framkvæmdastjóri Rannsóknarstofu í kvenna og kynjafræðum við HÍ 
Lilja Mósesdóttir prófessor á Bifröst 
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir stjórnarformaður Rannsóknarstofu í vinnuvernd 
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir höfundur BA ritgerðar um stöðu eldra fólks á vinnumarkaði 
Jón Torfi Jónasson prófessor HÍ 
Ásdís Ragnarsdóttir IMG Gallup 
Guðmundur S. Guðmundsson fulltrúi áhugahóps um atvinnumál 45 + 
Leopold Sveinsson fulltrúi áhugafólks um atvinnumál 45+ 
 

 

Fundir verkefnisstjórnar með aðilum  

Vinnumiðlun höfuðborgarsvæðisins 
Formaður og starfsmaður áttu fund með forstöðumanni Vinnumiðlunar höfuðborgarsvæðisins 
og forstöðumanni ráðgjafasviðs Vinnumiðlunar.  Störf verkefnisstjórnar voru kynnt og opnað 
fyrir samstarf.  Vinnumiðlunin stendur fyrir ýmsum vinnumarkaðsúrræðum sem áhugavert 
gæti verið að tengjast á einhvern hátt. 

 

Vinnumiðlun á Suðurnesjum 
Fundur formanns og starfsmanns með Vinnumiðlun á Suðurnesjum hafði það að markmiði að 
kynna störf verkefnisstjórnarinnar og leita hófanna um hugsanlega samvinnu vegna brottfarar 
Hersins/Varnarliðsins en stór hópur af þeim sem misstu þar vinnu er miðaldra og eldra fólk.  
Samantekt – töluleg greining liggur fyrir hjá vinnumiðluninni og með haustinu fer af stað 
vinna með þessum hópi sem varð atvinnulaus.  Rætt um möguleika á verkefni þar sem unnið 
yrði úr gögnum og greindir ýmsir þættir sem gagnast gætu í þessari umræðu. 
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Aldursvogin 
Rannsóknarstofa í Vinnuvernd vann fyrir verkefnisstjórnina 
eftirfarandi úttekt á aldursvog sem Norðmenn keyra árlega. 

 
 

Í Noregi hefur um nokkurra ára skeið verið unnið með 
svokallaða aldursvog eða barómetermælingar á stöðu eldra fólks 

á vinnumarkaði. Markmiðið með þessum mælingum er að atvinnulífið og 
vinnufyrirkomulagið sé með þeim hætti að fólki geti liðið vel í vinnu, óháð aldri.  
 
Spurningalisti, sem er lagður fyrir þjóðarúrtak, tekur til þátta sem geta skipt máli til þess 
að þetta markmið náist. Spurningalistinn er lagður fyrir árlega til þess að hægt sé að 
fylgjast með hugsanlegum breytingum frá einu tímabili til annars. Með þessu móti er 
reynt að meta hvaða þættir það eru í og utan vinnu sem geta haft áhrif á stöðu eldra 
fólks á vinnumarkaði. Bakgrunnsbreytur ná til kyns, aldurs, tekna, menntunar, búsetu, 
atvinnugreina, vikulegs vinnutíma, hvort viðkomandi starfi hjá hinu opinbera eða í 
einkageiranum og á hvern hátt lífeyrismálum er háttað. Hringt er heim til fólks til að 
tryggja sem besta svörun. 
 
Spurningalistinn er aðgengilegur og þar sem hann er lagður fyrir alla aldurshópa á 
vinnumarkaði er hægt að greina mismunandi svör eftir því hvaða aldurshópur á í hlut. Á 
þann hátt er bæði hægt að slá á hugsanlegar goðsagnir um stöðu eldra fólks á 
vinnumarkaði og staðfesta annað. Í ljós kemur t.d. að algengara er að þeir, sem eru eldri 
en 60 ára, segjast hlakka til að fara í vinnuna en þeir sem eru yngri. Með hækkandi aldri 
eykst fjöldi þeirra sem segjast hlakka til að fara á eftirlaun, en lækkar þó aftur meðal 
þeirra sem eru eldri en 60 ára. Íslensk rannsóknargögn gefa vísbendingar um að eldra 
fólk sé minna fjarverandi frá vinnu en yngra fólk. 
 
Í norsku gögnunum má sjá hagnýtar upplýsingar sem mikilvægt er að taka tillit til á 
vinnustöðum. Þar kemur í ljós að því eldra sem fólk er, því líklegra er að það segi að í 
vinnunni sé tölvukerfi sem erfitt sé að læra á. Einnig kemur fram að um helmingur 
svarenda segir að þegar ný tækni eða nýtt vinnufyrirkomulag er kynnt til sögunnar, sé 
oftar leitað til þeirra sem eru yngri en til eldri hópsins. Um fimmtungur svarenda segir 
að eldra fólk fái síður að sækja ýmis námskeið og  endurmenntun á vinnutíma en þeir 
sem yngri eru. Þessi svör geta bent til þess að innan vinnustaðanna sé í gangi ferli sem 
eykur aldursbundna þekkingu á nýjungum í vinnu, eldra starfshópnum í óhag, og það 
óháð vilja og getu viðkomandi starfsmanna. Allt að þriðjungur svarenda segir að frekar 
sé gengið framhjá eldra fólki en yngra við framgang í starfi og um fimmtungur segir að 
eldra fólk fái síður launahækkanir er þeir yngri. 
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Í gögnunum koma einnig fram upplýsingar sem geta verið hagnýtar við uppbyggingu 
lífeyriskerfisins. T.d. finnst meirihluta Norðmanna það slæmt fyrirkomulag að hægt sé 
að vinna sér inn hærri eftirlaun með því að vera lengur á vinnumarkaði. Þessari skoðun 
eykst fylgi með hækkuðum aldri. Um fimmtungur hefur orðið var við aldursbundna 
mismunun í vinnu. 
 
Vegna aldurssamsetningar íslensku þjóðarinnar mun á næstu árum stór fjöldi vinnandi 
fólks hér á landi tilheyra eldri aldurshópunum á vinnumarkaði. Vegna þess hve framboð 
vinnu er gott hér á landi er mikilvægt að tryggja að atvinnulífið og fyrirkomulag vinnu 
sé með þeim hætti að það mismuni ekki þessum aldurshópum. Því er mikilvægt að 
greina hvar styrkur eldra fólks á vinnumarkaði er og hvar má gera betur. Ein leið til 
þessa er að taka upp sambærilega aldursvog og Norðmenn hafa gert og fjallað er um hér 
að framan. Með því móti fáum við reglubundnar upplýsingar um aldursbundna stöðu 
vinnandi fólks og getum þá brugðist við þeim eins og kostur er. Æskilegt er að taka mið 
af norsku aldursvoginni og spyrja sambærilegra spurninga og þar er gert. Þá fáum við 
samanburðarhæf gögn, sem er kostur og getur hjálpað við túlkun niðurstaðna. Engu að 
síður er mikilvægt að líta ekki framhjá séríslenskum aðstæðum ef um slíkt er að ræða. 
Því væri gagnlegt að þýða spurningarnar úr norsku aldursvoginni yfir á íslensku og fá 
síðan valda sérfræðihópa til að benda á hugsanlegar viðbótarspurningar sem nota þyrfti 
hér á landi. Mikilvægt er að vinna spurningalistann vel áður en farið er að nota hann í 
fyrsta sinn, því ekki er æskilegt að breyta honum á milli ára vegna þess samanburðar 
sem sóttst er eftir. 
 
Verkefnisstjórnin fékk tilboð í verkefnið frá Rannsóknarstofu í vinnuvernd. 

 
Verkefnisstjórnin leitar leiða til að fá rekstaraðila að aldursvoginni.  Ljóst er að lítið gagn er 
að því að keyra könnunina einu sinni.  Rannsóknin byggist upp á samanburði og er því 
nauðsynlegt að koma könnuninni fyrir þannig að hún verði keyrð reglulega.  Málið er í 
vinnslu hjá verkefnisstjórn. 
 



 7 

Rannsóknarverkefni 
 

 
Ólöf Inga Sigurbjartsdóttir mastersnemi á Bifröst skrifar 
lokaritgerð sína út frá hópi miðaldra og eldra fólks á 
vinnumarkaði og hefur tengst verkefnisstjórninni þar um. 
Leiðbeinandi er Lilja Mósesdóttir.   
 
 

 

 

Ráðstefna í Austurríki 
 
 

 
Í júní 2006 hélt Margrét Kr. Gunnarsdóttir erindi á ráðstefnu í 
Linz í Austurríki,  5th european conference on promoting 
workplace health.  Erindið var um stöðu miðaldra og eldra fólks á 
Íslandi.  Sett í samhengi við símenntun og verkefni sem 
ríkisstjórnir hafa komið af stað í Evrópulöndunum til að styrkja 
þennan hóp á vinnumarkaði. 

Bogarhliðið í Linz 
 
 
 
 

                           
Ráðstefnugestir bera saman bækur sínar             Margrét Kr. Gunnarsdóttir í ræðustól 
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Fundaherferð 
Í byrjun september 2006 var hrundið af stað kynningarherferð á verkefninu. 
Morgunverðarfundir voru haldnir þann 17. október, 9. nóvember og 7. desember.  Markmiðið 
var að vekja athygli og hafa áhrif á viðhorf. 
 

Dagskrá fundanna: 
 
17. október kl. 8:30 – 10:00 
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra ávarpar fundargesti. 
 
Sigurður Guðmundsson skipulagsfræðingur hjá fjármálaráðuneytinu fjallaði um 
aldursskiptingu í atvinnugreinum.  Frammi fyrir hvaða veruleika er staðið í atvinnulífinu?  
Hver er þróunin? 
 
Steinn Logi Björnsson  forstjóri Húsasmiðjunnar og Rakel Ýr Guðmundsdóttir  
starfsmannastjóri SPRON fjölluðu um stefnu fyrirtækja með tilliti til aldursdreifingar á 
vinnustað.  Gilda sömu sjónarmið í fjármálafyrirtækjum og verslun svo dæmi sé tekið?  Bjóða 
fyrirtæki eldra starfsfólki að minnka starfshlutfall eða flytjast úr ábyrgðarstöðu í aðra síður 
ábyrgðarfulla?  Fá eldri starfsmenn sömu tækifæri og yngri varðandi endur- og símenntun? 
 

                       
Elín R. Líndal formaður verkefnisstjórnar 50+                Magrnús Stefánsson félagsmálaráðherra 

 
9. nóvember kl. 8:30 – 10:00 
Hugrún Jóhannesdóttir forstöðumaður þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á 
höfuðborgarsvæðinu fjallaði um hlutverk vinnumiðlana og þátt þeirra í því að hafa áhrif á 
viðhorf atvinnurekenda til þessa aldurshóps.  Hvað geta þær gert til þess að auka möguleika 
aldurshópsins á að fá vinnu.  Þá verður einnig verður komið inná ráðgjöf og miðlun starfa. 
 
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir   stjórnarformaður Rannsóknarstofu í vinnuvernd og dósent í 
félagsfræði við Háskóla Íslands fjallaði um einstaklinginn á vinnustað, vellíðan hans og hvort 
aldurssamsetning hópsins geti haft þar áhrif á t.d. út frá einelti og öðru slíku.  Hvernig geta 
einstaklingar tekist á við atvinnuleysi og hvað geta þeir gert til að auka möguleika sína á 
vinnumarkaði? 
 
Vilhjálmur Egilsson  framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Gunnar Páll Pálsson 
formaður VR fjölluðu um þátt félagasamtaka, stéttarfélaga og félög atvinnurekenda.  Hvað 
geta þessir aðilar gert til að styrkja stöðu hópsins á vinnumarkaði?   
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Fundargestir á fundi þann 17. október 2006                                       Fundargestir á fundi þann 17. október 2006  

 
7. desember kl. 8:30 – 10:00 
Jón Torfi Jónasson prófessor í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands, fjallaði um 
símenntun innan fyrirtækja.  Eru eldri starfsmenn hvattir til þátttöku í símenntun jafnt og þeir 
sem yngri eru?  Hvernig skynja fyrirtækin þrýsting á þátttöku?  Eru þeir eldri tregari til 
þátttöku en þeir yngri?  Skiptir starfsmannastefna máli varðandi þátttöku?  Hvaða skýringar 
eru á minni þátttöku eldra fólks í endurmenntun? 
 
Soffía Gísladóttir framkvæmdastjóri Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar og Ingibjörg Elsa 
Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fjölluðu um 
símenntunaraðila og samspil framboðs og eftirspurnar.  Hvernig verður framboðið til og eftir 
hverju fara símenntunaraðilar þegar námsframboð er ákvarðað?  Tengist raunfærnimat á 
einhvern hátt stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði?   
 
Áherslan á fyrsta fundi var á fyrirtækin, á öðrum fundi á einstaklingana og á þriðja fundi var 
áherslan á sí- og endurmenntun. 
 

Umfjöllun sem verkefnið fékk í kjölfar fundaraðarin nar 
Heimasíða opnuð á vef félagsmálaráðuneytisins. 
http://www.felagsmalaraduneyti.is/vefir/ 
Fréttir NFS - Sigurður Guðmundsson eftir fyrsta fund 
Fréttir RÚV - Elín R. Líndal  eftir fyrsta fund 
Dagbókin Morgunblaðið kynning á verkefnisstjórninni og fundaröðinni  
Blaðagrein í Morgunblaðinu 
Samfélagið í nærmynd – viðtal við Elínu R. Líndal 
Kastljósið  - viðtöl við tvo einstaklinga á miðjum aldri sem lengi höfðu verið án atvinnu og 
formann verkefnisstjórnar 
Síðdegisútvarpið – Jón Torfi Jónasson 
BHM tíðindi – Margrét Kr. Gunnarsdóttir 
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Aðilar sem hafa lýst áhuga á að tengjast verkefninu  
Rannsóknarsetur verslunarinnar – Emil B. Karlsson vegna framleiðnimælingar og aukinnar 
atvinnuþátttöku eldri borgara og öryrkja í verslunum.  Kanna samfélagslegan ávinning af því 
að auka atvinnuþátttöku eldri borgara og öryrkja með því að halda bótum til þessara hópa 
óskertum. 
 
Starfsafl – Sveinn Aðalsteinsson vegna Leonardo verkefnis um verkefni sem snýr að ráðgjöf 
til eldra fólks á vinnumarkaði. 
 
Öldrunarráð Íslands – Bernharður Guðmundsson vegna norræns tengslanets eldri borgara á 
vinnumarkaði. 

Heimasíða 
Heimasíða verkefnisstjórnar 50+ var opnuð í október 2006 og vistast hjá félagsmálaráðuneyti 
á heimasíðu ráðuneytisins undir sérvefir.  Arnar Pálsson vefstjóri sér um uppfærslu síðunnar.   
http://www.felagsmalaraduneyti.is/vefir/ 
 

Lógó 
Lógó verkefnisstjórnarinnar var tekið í notkun í október 2006 og sá Sigmundur Arnar 
Arnórsson starfsmaður Vinnumálastofnunar um hönnun og útfærslu. 
 
 
 
      
 
 
 

 


